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Πέμπτη, 22/10/2015 | Πολιτική

Δήλωση του Νάσου Γιακαλή, επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο: 
  
"Έχω τονίσει ξανά  τον προβληματικό τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Χθες, μετά από αρκετό καιρό και αφού είχαν προηγηθεί οι δικές μας διαμαρτυρίες, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα το μεταναστευτικό
– προσφυγικό. 
Ωστόσο η κατάσταση στην συνεδρίαση ήταν πάλι τραγική. Η επιλογή να γίνονται τα Περιφερειακά Συμβούλια μόνο με τηλεδιάσκεψη έχει οδηγήσει
πλέον στην απαξίωση του θεσμού αφού πολλοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι δεν συμμετέχουν και σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες το τραπέζι
συνεδριάσεων είναι σχεδόν άδειο. 
Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί αλλά που προφανώς εξυπηρετεί την Περιφερειακή Αρχή διότι με την υποβάθμιση του
Περιφερειακού Συμβουλίου πιστεύει ότι θα περιορίσει την αντιπολίτευση στο να ασκήσει την κριτική της. 
Προφανώς θα πέσει έξω στην ¨εκτίμηση¨ αυτή, εμείς θα συνεχίσουμε δημόσια πλέον να διατυπώνουμε την άποψη μας.

Τώρα σε ότι έχει σχέση με την χθεσινή συνεδρίαση η γενική εκτίμηση μας είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει ούτε στο ελάχιστο αντιληφθεί το
μέγεθος του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά ολοκληρωμένη θέση ούτε για το πώς θα εξελιχθεί η αντιμετώπιση της κρίσης στα νησιά, τόσο σε ότι αφορά τους
πρόσφυγες όσο και σε ότι αφορά τον ντόπιο πληθυσμό. 
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Καμιά απολύτως θέση για το περίφημο Hot Spot της Λέσβου και κανένας απολύτως σχεδιασμός για
το πώς η τοπική οικονομία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει από τις συνέπειες. 
Λυπόμαστε που το λέμε αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα απόλυτο κενό της τοπικής αυτοδιοίκησης
σε ότι αφορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης των συμφερόντων της Λέσβου.

Ωστόσο αυτό που βγήκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου εγκρίθηκε δάνειο 2.000.000 ευρώ από την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
για το μεταναστευτικό !!!!  Χρήματα που σε πρώτη ανάγνωση θα βαρύνουν το ταμείο της
Περιφέρειας!! 
Και το ερώτημα είναι πότε πήρε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το δάνειο και ποιος
το διαπραγματεύτηκε ; 
Καταλαβαίνεται ότι αυτό και μόνο θα αποτελέσει για την παράταξη μας τις επόμενες μέρες θέμα για
την δημόσια συζήτηση που ανέφερα στην αρχή. 
Όπως επίσης θέμα θα αποτελέσουν και τα περίφημα open days των Βρυξελλών που

στοίχησαν στο Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ !!! Αλλά για αυτά είπαμε θα υπάρξει
συνέχεια."
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrhpufOdtWfDQCp763gOHt7LgCcmhzfVHyaCqsLkDnsHZ69QIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAe-X7sADyAEDqQK5PtRqsFSzPqgDAcgDyQSqBPUBT9BwmJxo3735n9wYg4KK_rtk6CrZuO_UzrFNrco446jJcHLGprD-iOLvEMqxUKyD2B4fGsADXX9s6_ZQ_GPYJiAIobFFQbnnXeOtv7yHUGFdFVwoYrVpRhtElYr6NwFBXNKhS7qCGI6xVPkiblnU3ZU2Xn0zOZVKnHuW-_4ZTblXrNh2u_COshFRavHZcRGN_jiyWaGaycixY95tyhDIXBav1jhTSKSZAAywSDiTC7hCKQgBS6apqbujjv0h5N7vPNLN2OaAGjoFEZZQZIlfMEOoOCpZpGYAThn5JoedZVEjvKq0LcJpntLcKP3-6XUZh0Qmg9GgBgOAB_nnkT-oB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQnY3WJCPpqetNgTCg&num=1&cid=CAASEuRoiyGPV9omdXBNw4xEDbC27g&sig=AOD64_3wuxwy8o8wpusbZ2gKpevIU1lTgw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.inventoraircondition.gr/psigeia
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


18/7/2017 Αδράνεια και... δάνεια της Περιφέρειας για το προσφυγικό - Δηλώσεις Ν. Γιακαλή | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/adraneia-kai-daneia-perifereias-gia-prosfygiko-diloseis-n 3/3

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy

